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 متطلبات البرنامج

1. Microsoft Office 2010 or recent 
2. Autocad 2010 or recent 
 المرفق فً مجلد البرنامج   Lisp Structٌلزم تحمٌل  .3

 

 مكونات البرنامج
 المتطلبات العامة للتصمٌم  .1

 حساب سمك السقف واألحمال  .2

 تلقائيامعمد  للً مجمومعات تقسٌم األ .3

  األتوكاد فيالالزم للمخططات رسم جدول األعمدة مع تصمٌم جمٌع أمعمد  المجمومعات لجمٌع الطوابق المدخلة  .4

 األتوكاد  في رسم تفريد الحديدحدٌد معلً البرنامج ولمكانٌة تصمٌم األحزمة مع رسمة تفرٌد ال .5

 في األتوكاد. الالزم للمخططات الجدول النهائي للقواعدرسم  ولمكانٌةلكل المجمومعات القوامعد المنفصلة جمٌع تصمٌم  .6

 جاهز  للطبامعة بناءا معلً القٌم التً أدخلتها بإعداد النوتة الحسابيةتلقائٌا ٌقوم البرنامج  .7

 
 

 هذا العمل خالص لوجه هللا تعالً 
 ال تنسونا من صالح دمعائكم
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Sheet No. 1 
 هذه الصفحة تستخدم إلدخال المتطلبات األساسية التي تلزم في تصميم جميع العناصر الخرسانية 

 الصورة التالية تفصل بعض المدخالت الالزمة للتصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قو  تحمل الباطون التً ٌتم طلبها 
من المصنع   

هذه القٌم ٌتم أخذها من 

حٌث أنها  مخططات األتوكاد

  تلزم فً حساب األحمال

فً  مساحة الطابق المتكرر تلزم

 حساب األحمال )تسٌٌح الحوائط( 

هذه القٌم لحساب 

أوزان التشطٌبات 

 وغالبا تبقى ثابتة
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سمك السقف األولى قبل 

 لجراء فحص تحمل القص

القٌمة النهائٌة لسمك السقف ولكن ٌجب لجراء 

 فحص تحمل قوى القص فً األسفل أوال

أقصى قٌمة لقوى القص من 

التحلٌل اإلنشائً لجمٌع األمعصاب 

  

 فً حال فشل الفحص فً األمعلى ستظهر لك الشاشة التالٌة

بعد نجاح الفحص ستالحظ تغٌر سمك 

 السقف فً األمعلى بناءا معلً هذه القٌمة
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المبنى ادخل معدد األمعمد  فً  

فً البداٌة ادخل المساحة التً ٌحملها كل معمود وفً حالة 

 األمعمد  الخارجٌة أدخل طول الحوائط معلً محٌط العمود 

البرنامج ٌقوم تلقائٌا بتقسٌم األمعمد  للً مجمومعات بناءا معلً أحمال 

األمعمد  التً تم حسابها فً الجدول المجاور وسٌتم استخدام هذه 

 المجمومعات فً تصمٌم األمعمد  والقوامعد المنفصلة  
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فً البداٌة  من خالل تلك الشاشة معلٌك بتصمٌم كل 

معمود من األمعمد  الموجود  حسب معدد المجمومعات 

 ومعدد الطوابق   

هذا الجدول النهائً الذي ٌلزم فً المخططات الهندسٌة وٌتم 
فً الخطو  السابقة د  كماممعرضه تلقائٌا بعد تصمٌم جمٌع األمع  

حدد جمٌع الخالٌا 

السوداء من أمعلً 

للً أسفل ثم قم 

بنسخها لٌتم 

لصقها فً شرٌط 

األوامر لألتوكاد 

كما فً الخطو  

 التالٌة 

الصق الخالٌا السوداء التً تم نسخها فً 
 شرٌط أوامر األتوكاد كما فً الصور 

 تمتع بالنتٌجة
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T.C.S Tension Control Section 

C.C.S Compression Control Section 

Trans. S Transition Section (Brittle) 

Trans. S Transition Section (Ductile) 

حدد جمٌع 

الخالٌا السوداء 

من أمعلً للً 

أسفل ثم قم 

بنسخها لٌتم 

لصقها فً 

شرٌط األوامر 

لألتوكاد كما 

فً الخطو  

 التالٌة 

بعد نهاٌة التصمٌم اختار رقم 
 البحر المراد أخذ مقطع خالله

 العزوم السالبة والموجبة ٌقوم المستخدم بإدخالها بعد معملٌة التحلٌل اإلنشائًقٌم  -

ٌدخل المستخدم أسماء األمعمد  وأبعادها وأطوال األبحر المكونة للحزام  -

 بالتوافق مع مخططات األتوكاد  

معلً المستخدم لدخال 

أقطار حدٌد التسلٌح مع 

تحدٌد وجود مٌزان أو 

معدمه التأكد من جمٌع 

 الفحوصات فً األسفل

ٌتم حساب أطوال 

 حدٌد التسلٌح تلقائٌا

الصق الخالٌا السوداء التً تم نسخها فً 
 شرٌط أوامر األتوكاد كما فً الصور 

بالنتٌجةتمتع   



EDOB-CADإرشادات عامة الستخذام برنامج 

 

Sheet No.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختار نوع القامعد  

فً حال اختٌار قامعد  مستطٌلة ستظهر 

 الشاشة التالٌة إلدخال أحد البعدٌن  

األبعاد النهائٌة 

 للقامعد 

اختر وضعٌة 

العمود فً 

القامعد  حسب 

 الصور  

 هذه القٌم من تصمٌم األمعمد 

 التسلٌح من حدٌد ٌتم أخذ قٌمةفً حالة القامعد  المربعة 

 األكبر وتعمٌمه معلً االتجاهٌن لتالفً الخطأ فً التنفٌذ

  فً حالة القامعد  المستطٌلة ستظهر الشاشة التالٌة 
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حدد جمٌع الخالٌا 

السوداء من أمعلً 

للً أسفل ثم قم 

بنسخها لٌتم لصقها 

فً شرٌط األوامر 

ما فً لألتوكاد ك

 الخطو  التالٌة 

هذا الجدول النهائً الذي ٌلزم فً المخططات الهندسٌة وٌتم معرضه تلقائٌا بعد تصمٌم 
حٌث ٌشمل حساب كمٌات الباطون والحدٌد وأطوال أسٌاخ التسلٌح بال فاقد تقرٌبا  القوامعد  

بعد اللصق فً 

 األتوكاد 

 تلقائٌا الحظ رسم مقاطع القوامعد معلً ٌسار الجدول
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 تم بحمد هللا وتوفٌقه 

 ال تنسونا من صالح دمعائكم

 2114فبراٌر 

ٌقوم البرنامج تلقائٌا بإمعداد نوتة الحسابات وذلك مثال تفصٌلً لكل معنصر لنشائً 

فً تصمٌم األحزمة  معلٌك بإدراج رسمة العزوم فً المكان المخصص لها   

  

وبالتالً تكون جاهز  للطبامعة   (Pdf حفظ باسم واختر الصٌغة )فً الختام من قائمة ملف اختر    


